Security
Academy

Minimalizujte náklady,
MAXIMALIZUJTE znalosti
V dnešnom svete majú spoločnosti dve
kľúčové aktíva: Informácie a Ľudí. Tieto
navzájom súvisia a znásobujú svoju vzájomnú hodnotu. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti správneho zaobchádzania
s informáciami je kľúčom k ochrane toho,
čo je pre vás dôležité.
Prinášame AEC Security Academy, s cieľom vzdelávať zamestnancov a rozvíjať
povedomie o kybernetických hrozbách,
s ktorými sa denne stretávame.
Netrávte hodiny naprávaním IT incidentov.
Vytvorte znalosti a incidentom sa vyhnite.

AEC Security Academy
Je systém manažmentu vzdelávania poskytujúci prostredie pre vzdelávanie a rozvoj vašich
zamestnancov. Ponúka možnosť:

Manažovať užívateľov
Import užívateľov, vytváranie skupín, zobrazenie

profilov, posielanie e-mailových notifikácií.

Vyberať kurzy
Individuálny výber kurzov pre rôzne skupiny,

voľba úrovne odbornosti.

Posielať phishingové kampane
Plánovanie phishingových kampaní, rozvoj

zamestnancov v rozpoznávaní phishingu,
vzdelávanie tých, ktorí zlyhajú.

Vytvárať správy a štatistiky
Zobrazenie výsledkov a štatistík kurzov

a phishingových kampaní, sledovanie procesu
vzdelávania vašej spoločnosti a jednotlivcov.

www.aec.sk
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Kurzy
— Naše kurzy sú zamerané na kritické oblasti kybernetickej bezpečnosti:
Základy informačnej bezpečnosti
Pokročilá informačná bezpečnosť
Bezpečnosť mobilných zariadení
Bezpečnosť podľa zákona
Sociálne inžinierstvo
Phishing
SSDLC
—
—
—
—
—

Dve úrovne odbornosti pre zacielenie všetkých vašich zamestnancov
Prideľovanie rôznych kurzov rôznym skupinám zamestnancov
Interaktívny a gamifikovaný obsah
Test ako súčasť každého kurzu pre poskytnutie spätnej väzby
Prístup k certifikátom, reportom a štatistikám pre sledovanie vývoja

Phishingová platforma

O AEC
AEC je súčasťou skupiny KKCG. Máme
silnú pozíciu na trhu informačnej
bezpečnosti, kde pôsobíme už od
roku 1991. Hrdo si túto pozíciu udržiavame našou profesionalitou a spoľahlivým prístupom ku všetkým úlohám a výsledkom, ktoré prinášame.
So zákazníkmi vytvárame dlhodobé
vzťahy založené na znalostiach, porozumení a vzájomnej dôvere. Naši
zamestnanci sú experti v rôznych
oblastiach IT bezpečnosti a kombinácia ich odbornosti a skúseností je to
čo vytvára synergický efekt. A to robí
z AEC skvelého partnera.

Integrovaná priamo v e-learningovej platforme
Rôzne typy kampaní: active threat, attachment-based phish, business e-mail

compromise
Pokrytie celého procesu: Plánovanie, Úprava šablóny a scenáru na mieru,
spustenie kampane, spracovanie výsledkov
Automatické priradenie kurzu užívateľom, ktorí zlyhajú v phishingu
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Prispôsobíme sa vaším potrebám
Možnosť objednania kurzu na mieru presne podľa vašich potrieb
Prispôsobenie užívateľského prostredia logom a farbami vašej spoločnosti

Vyberte si riešenie, ktoré vám vyhovuje
In cloud
Pripojte sa do našej platformy a behom okamžiku môžete zahájiť celý proces vzdelávania. Všetku administráciu a správu zaistí náš tím. Aj v tomto variante získavate
kompletný prehľad všetkých výsledkov do najmenších detailov.

On premise
Inštalujeme e-learningovú platformu do vašich priestorov, vytvoríme a zaškolíme
administrátora a on môže: Importovať a spravovať užívateľov, prideľovať kurzy,
vytvárať správy, plánovať proces vzdelávania, posielať e-mailové notifikácie...
Všetko s našou podporou a údržbou.
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